VERSLAG BUITENLANDSE DIENSTREIS
HOEVEEL PERSONEN HEBBEN DE REIS GEMAAKT
In totaal hebben twee personen van de afdeling Economie, team gebiedsontwikkeling de reis gemaakt. Het
betrof een tegenbezoek.

HOELANG DUURDE DE REIS?
De reis duurde drie dagen

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
Het doel van de reis was inspiratie opdoen ter voorbereiding op de opstelling van het nieuwe binnenstadsplan
van Den Haag. Een tweede doel was een netwerk op te bouwen met andere steden in Nederland, zoals
Eindhoven, Utrecht, Tilburg, Arnhem.

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
In Denemarken is de stad Kopenhagen bezocht en in Zweden de steden Boras en Goteborg.
Locaties in de stad Kopenhagen:
Jaegersborggade: van straat met criminaliteit in 15 jaar naar een straat met nieuwe eigentijdse
detailhandel
Carlsberg experience: herontwikkeling in de stad van 33 ha terrein met woningbouw en detailhandel
Copenhagen Street food: gemeentelijke vastgoedinvestering om traditionele markt in stand te houden
Park Tivoli: culturele invulling in de binnenstad
Locaties in Boras
Textile Hub fashion centre: hoe het vertrek van oude industrie geleid heeft tot nieuwe stedelijke
impulsen
Street Art Locaties
Locaties in Goteborg
Bezoek binnenstad Goteborg met toelichting over rol van vastgoedeigenaren
Informatie over Purple Flag

WIE HEB JE ONTMOET? (BENOEM DE FUNCTIEOMSCHRIJVING)
Wij hebben de volgende personen ontmoet in Denemarken en Zweden :
Bjorn Bergman, CEO Svenska Stadskarnor
Erika Braun, Communicatiemedewerker
Lisa Statham, projectmanager city of Boras
Lena Dalerup, CEO innercity Goteborg
Marlene Hassel, BID manager (business improvement district)

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
Het heeft de gemeente Den Haag inzicht gegeven in de rol van vastgoedeigenaren in Denemarken en Zweden.
Die rol is in de sector Detailhandel vele malen actiever dan in NL, Den Haag het geval is. In de binnenstad van
Den Haag proberen we dit Scandinavische voorbeeld ook in te brengen bij de opstelling van een BIZ voor
vastgoedeigenaren.

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
Met de gemeente Utrecht zijn afspraken gemaakt over werkbezoeken aan elkaars binnenstad en op welke
wijze we van elkaar kunnen leren.

